
La f inele anului 
2018 ,  conducerea  
Pr imăr ie i  o raşu lu i  
Zimnicea a centralizat 
restanţele financiare, 
sub formă de impozite 
şi taxe locale, pe care o 
s e r i e  d e  a g e n ţ i  
e c o n o m i c i  l e  
înregistrează la bugetul 
local. Astfel, un număr 
d e  6 0  d e  a g e n ţ i  
economici sunt datori 
Primăriei oraşului Zimnicea cu câteva sute de miliarde de lei vechi, sumele 
provenind din taxe şi impozite locale neachitate pentru anul 2018, dar şi din 
penalităţi de întârzâiere calculate conform prevederilor legii. 

(Continuare  în  pagina  4)

Un motociclist se zbate 
între viață și moarte după 
ce a fost victima unui 
accident rutier petrecut în 
municipiul Roșiorii de 
Vede.

Un bărbat în vârstă de 
4 3  a n i  d i n  c o m u n a  
Scrioaștea, în timp ce 
conducea un autoturism  
pe strada Carpați din 
Roșiori i  de Vede, la 
intersecția cu strada 

Sergent Izbiceanu a efectuat viraj la stânga fără a acorda prioritate unui moped 
condus regulamentar de către un bărbat în vârstă de 27 ani din Roșiorii de Vede  
care circula din sens opus, intrând în coliziune cu acesta.

(Continuare  în  pagina  2)

12 familii de medici și asistenți au primit cheile noilor 
locuințe și au semnat contractele de închiriere. 
Locuințele sunt construite de către ANL (Agenția 
Națională pentru Locuințe) în programul destinat 
specialiștilor din sănătate.

Cele 14 unități locative (2 nu au fost ocupate) sunt 
situate în blocul G Modern unde au fost deja repartizate 
16 locuințe și angajaților MAI (polițiști). Cu toţii au primit 
cheia locuinţei din partea primarului Alexandriei, Victor 

Drăguşin.
“După un război care a durat aproape 30 de ani am 

ajuns în sfârşit să vă putem oferi cheile de la viitoarea 
dumneavoastră locuinţă. Blocul a fost început pe vremea 
în care construcţiile se făceau cu simţ de răspundere şi 

din punct de vedere al structurii de rezistenţă puteţi sta 
fără grijă.

(Continuare  în  pagina  4) 

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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În 4 martie 
încep înscrierile

 în clasa pregătitoare

Garsoniere și apartamente pentru 
medicii din Alexandria

Peste 60 de firme, cu datorii imense 
către Primăria Zimnicea

Un motociclist a ajuns la spital în stare 
gravă în urma unui accident rutier

Spectacol de 
teatru pentru copii: 

„Aventuri cu dl. Goe”



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Ateneul din Iași vine în Alexandria cu spectacolul de teatru 
pentru copii „Aventuri cu dl. Goe”, care va avea loc pe 28 
februarie 2019, începând cu ora 13,00, la Sala Polivalentă.

Toți îl cunoaștem pe domnul Goe, personajul neastâmpărat 
creat de I.L.Caragiale, care ne provoacă să medităm și să 
descoperim problemele comportamentale la care se ajunge 
datorită inculturii și răsfățului excesiv.

Iulian Sandu, regizorul acestui spectacol de teatru, a afirmat: 
„Universul lui Caragiale este de fapt un spectacol etern, ce 
punctează cu umor defectele societății noastre, cu scopul de a 
le îndrepta, imaginația fiind cheia ce deschide un univers 
nemaivăzut”.

Adaptarea textului aparține Izabelei Oancea, iar muzica 
spectacolului  lui Sorin Oancea.

Distribuția este următoarea: Alexandra Macovei-dl. Goe; 
Alexandra Paftală-Mamița; Ana Hegyi-Mam Mare; Dumitru 
Florescu-Georgescu/Profesorul; Cezara Fantu-Țaca/Anibal; 
Daniel Onoae-Lefter Popescu/Otopeanu; Arun Cotic-
Controlorul.

Este un spectacol care merită văzut, căci el ne dă ocazia să 
reflectăm asupra caracterului și educației și beneficiază de un 
suport muzical remarcabil.

Cornelia RĂDULESCU

(urmare  din  pagina  1)
În urma impactului a rezultat rănirea gravă 

a conducătorului mopedului care a fost 
transportat cu ambulanța la spitalul din 
Roșiorii de Vede, după care a fost transferat la 
un spital din București.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul 
e t i lo tes t ,  rezu l ta tu l  f i ind  zero ,  ia r  

conducătorului mopedului i-au fost recolatate 
probe de sânge în vederea stabilirii 
alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală 
din culpă, urmând a se propune soluție prin 
Parchet.

C.D.

Angajăm șoferi atestați pentru transport mărfuri periculoase.  Telefon de 
contact: 0766.279.773.

***
SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori necalificați.  Relații la telefon 

0766.279.773.
***

Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 0766.279773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și contabil, de preferat cu 
experiență în muncă.  Relații la telefon: 0247/314.575. 

***
Restaurantul Riviera din cadrul Complexului Mara angajează picoli și ospătari. 

Relații la telefon: 0723/148/613 sau la sediul Restaurantului Riviera (Zona Ștrand 
Peco)

Anunţuri

Un motociclist a ajuns la spital în stare 
gravă în urma unui accident rutier

D i r e c ţ i a  G e n e r a l ă  
An t i co rup ţ i e ,  i ns t i t u ţ i a  
înfiinţată pentru a preveni 
corupţia în rândul agnajaţilor 
Ministerului de Interne, 
anchetează din ce în ce mai 
puţine fapte penale. O 
arată chiar statisticile 
lor pe ul t imi i  ani.  
Numărul inculpaţilor a 
scăzut la aproape 
jumătate anul trecut, 
f a ţ ă  d e  2 0 1 6  d e  
exemplu. Sindicaliştii 
spun însă că structura 
s-ar fi ocupat mai puţin 
d e  v e r i f i c a r e a  
angajaţilor din MAI, mai 
deloc de şefi şi s-ar fi 
concentrat mai mult pe 
funcţionari din alte instituţii.

În 2018 au fost cu aproape 
40% mai puţin inculpaţi faţă 
de 2016. Din cei aproape 900 
de oameni acuzaţi şi trimişi în 
faţa instanţei foarte puţini sunt 

lucrători în Ministerul de 
Interne: în jur de 100 (sau 
doar 13%).

Sindicaliştii cred însă că 
lucrătorii MAI cu funcţii de 
conducere ar fi ocoliţi de 

anchetele Direcţiei. Anul 
trecut doar 15 ofiţri cu funcţii 
au fost anchetaţi.

Dumitru Coarnă – lider de 
sindicat: „De regulă, cei cu 
funcţii mari au anumite 
protecţii, lucru care nu este în 
regulă. Pentru că până la 

urmă acolo este marea 
problemă de gestiune a 
banului public.

La funcţiile cheie, de 
conducere care au calitate de 
ordonator de crdite şi acolo se 

semnează bănuţii şi 
acolo trebuie centrată 
a c t i v i t a t e a  l o r  
informativă”.

Bilanţul DGA de anul 
trecut arată că românii 
dau din ce în ce mai 
multă şpagă pentru a-şi 
rezolva problemele cu 
funcţionarii statului.

O tre ime dintre 
faptele anchetate sunt 

infracţiuni de dare de mită, în 
c reş te re  fa ţă  de  anu l  
precedent.(2017).

În schimb, doar una din 10 
persoane aflate în vizorul 
DGA este anchetată pentru 
luare de mită.

Cinci teleormăneni care au 
încercat să-și ia viața în 
wekenedul care tocmai a 
trecut au primit primele îngrijiri 
medicale de la personalul 
medical solicitat la locul 
solicitărilor. 

Fără niciun rezultat au fost, 
din păcate, intervenți i le 
echipajelor de pe ambulanțele 
t e leo rmănene  l a  pa t ru  
persoane din județul nostru. 
Trei bărbați și o femeie au fost 
găsiți fără suflare, într-unul 
dintre cazuri moartea fiind 
s u s p e c t ă .  C e i  p a t r u  
teleormăneni aveau vârste 

între 50-84 de ani și erau din 
localitățile: Islaz, Cervenia, 
Puranii de Jos și Lăceni. Doi 
au fost găsiți inconștienți, iar 
un al treilea, un bărbat în 
vârstă de 59 de ani din 
loca l i ta tea  Lăcen i ,  e ra  
cunoscut cu neoplasm.

Ambulanțele din cadrul 
SAJ Teleorman au fost 
solicitate și la cinci accidente 
de circulație care au avut loc 
pe drumurile din județul 
nostru, în intervalul 15-18 
februarie 2019, fiecare soldat 
cu câte o victimă. Nefericitele 
evenimente rutiere s-au 
pet recut  în  loca l i tă ț i le :  
Călmățuiu de Sus, Roșiorii de 

Vede, Alexandria, Bâscoveni 
și Peretu. Victimele, patru 
bărbați și o femeie cu vârste 
între 27-83 de ani, au suferit: 
traumatisme craniene, de 
coloană cervicală, canio-
cerebral sau politraumatisme. 
Cel mai grav a fost un tânăr în 
vârstă de 27 de ani care a fost 
preluat în comă de ambulanța 
sosită la fața locului.

În intervalul 15-18 februarie 
2 0 1 9  a m b u l a n ț e l e  
teleormănene au intervenit la 
493 de solicitări, după cum 
u r m e a z ă :  t r a n s f e r  
interclinic+externări+CT-169; 

tuse, probleme respiratorii 
minore-46; dureri abdominale 
sau de spate-45; cefalee-43; 
copii bolnavi-24; accidente 
d i v e r s e - 2 4 ;  p e r s o a n e  
inconștiente-21; conflicte și 
agresiuni fizice-19; AVC-16; 
dureri toracice-13; febră-10; 
psihiatrie-10; diabet zaharat-
9; sângerare-7; obstetrică-
ginecologie-7; leșin (sincopă)-
6; victime din accidente 
ru t i e re -5 ;  i n tox i ca ț i i - 5 ;  
tentativă de suicid-5; căzut în 
s t r a d ă - 3 ;  b o a l ă  
nediagnosticată-3; alergii-1; 
moarte suspectă-1:

M. MEILĂ

Spectacol de teatru pentru copii: 
„Aventuri cu dl. Goe”

Sute de solicitări la SAJ Teleorman în weekend

Cinci teleormăneni 
au încercat să-și ia viața

Statistic, corupția în M.A.I. este în scădere. 
Practic, angajații ministerului nu mai sunt verificați
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PSD face o propunere șoc 
p e n t r u  M i n i s t e r u l  
Trasporturilor. Liderul PSD 
Constnța, Felix Stroe, ar fi în 
cărți pentru postul de ministru 
al Transporturilor, potrivit 
g4media.ro

Stroe a mai fost ministru al 
Transporturilor în Guvernul 

Tudose și a plecat din funcție 
odată cu fostul premier. 

Stroe a făcut parte din 
”grupul puciștilor”, alături de 
Marcel Ciolacu și  Paul 
Stănescu. După acest episod, 
s-a vehiculat că Stroe va fi 

debarcat de la conducerea 
P S D  C o n s t a n ț a ,  î n s ă  

zvonurile nu s-au adeverit.
Fost ofițer de marină 

militară, Stroe a intrat în 
bus iness  imed ia t  după  
Revoluție, fabricând cabluri și 
pâine. Astăzi, Felix Stroe este 
unul dintre cei mai bogați 
români, cu o avere estimată de 
Forbes la 20-22 milioane de 
euro (în 2017). A condus PSD 
Constanța și înainte ca 
organizația să fie preluată de 
Radu Mazăre și s-a întors la 
conducerea partidului după ce 
fostul primar s-a retras din 
v i a ț a  p u b l i c ă ,  p o t r i v i t  
expresssud-est.ro.

Felix Stroe a fost ministrul 
Transporturilor pentru doar trei 
luni. El a plecat din guvern 
după ce Comitetul Executiv 
National al PSD  i-a retras 
sprijinul politic fostului premier 
Mihai Tudose.

Privind la realizările arhitecților și constructorilor 
politici din zilele noastre, te poți simți rătăcit și 
abandonat, într-o lume în care nici busola nu te mai poate 
ajuta; partidele de stânga practică politici de dreapta, în 
timp ce cele de dreapta optează pentru măsuri sociale, de 
stânga. Este și cazul punctelor de vedere ale formațiunilor 
politice în privința bugetului, de nu mai știi care e stânga, 
care e dreapta, decât faptul că o mână spală pe alta.

Astfel, Partidul Național Liberal a solicitat dublarea 
alocațiilor pentru copii, iar parlamentarii PSD au votat și ei 
amendamentul liberalilor. Astfel alocațiile copiilor vor 
crește de la 84 de lei la 150 de lei. Amendamentul 
respectiv a fost votat cu 123 de voturi pentru și 119 voturi 
împotrivă. Referitor la amendamentul liberalilor, 
președintele Partidului Social Democrat, președintele 
Camerei Deputaților, teleormăneanul Liviu Nicolae 
Dragnea a declarat: ”Sumele din bugetul asigurărilor 
sociale de stat nu pot fi folosite în cheltuieli ale bugetului 
de stat. Alocațiile reprezintă cheltuială de la bugetul de 
stat, în consecință rămâne același. Sursa de finanțare o 
constituie majorarea deficitului bugetului de stat, astfel 
încât deficitul estimat va fi 2,76 % din Produsul Intern 
Brut, urmând a se face corelările necesare bugetului de 
stat”.

Liberalii au ripostat, susținând că viitorul copiilor nu se 
negociază, și au propus tăierea pensiilor speciale ale 
parlamentarilor, pentruobținerea de surse pentru 
alocațiile copiilor. Au mai amintit liberalii de demagogie, de 
populism, de clientelă politică, de camarila social-
democrată, de cele 27 de ministere, de cei peste 150 de 
secretari de stat, și chiar și de amante și de nepotism. Nici 
cei de la partidul Uniunea Salvați România nu au stat 
degeaba în Parlament, și au ținut isonul liberalilor.

Și încet, încet, social-democrații s-au mai retras și ei în 
ședință de grup parlamentar și au stabilit să mențină și 
susțină amendamentul liberalilor, pentru a nu se face de 
râs sau de rușine. Și astfel, lucrurile solicitate de PNL au 
fost susținute de PSD, în spiritul istoricei Uniunii Social 
Liberale, dar dovedind astfel că o mână spală pe alta.Și 
cum era de bănuit, s-au alipit demersului respectiv și cei de 
la UDMR, că doar și ei tot oameni sunt, și le e și lor drag să 
fie la putere.

Ioan DUMITRESCU

Guvernul a aprobat, vineri, o hotărâre prin care a stabilit 
oficial ziua de 26 mai pentru alegerile europarlamentare din 
2019 şi o alta referitoare la calendarul pentru alegeri: până în 
28 martie trebuie depuse candidaturile.

„Guvernul a adoptat cadrul general cu privire la alegerile 
pentru Parlamentul European care vor avea loc duminică, 26 
mai. A fost aprobat şi programul calendaristic pentru 
realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor 
României în Parlamentul European, de exemplu, cu 60 de 
zile înainte de ziua de referinţă, adică până la data de 28 
martie 2019 trebuie depuse şi înregistrate candidaturile", a 
precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului la finalul şedinţei.

Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale şi Institutul Naţional de Statistică 
vor asigura implementarea şi operaţionalizarea sistemului 
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 
votului ilegal.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, este sistemul 
folosit şi în anul 2016.

O mână spală pe alta

Guvernul a stabilit data 
alegerilor europarlamentare 

din 2019

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, 
că, prin intermediul programelor PNDL, a fost 
scoasă ţara din noroaie şi că din cele aproape 
12.700 de investiţii, peste 10.000 au fost în 
mediul rural.

La întrunirea Asociaţiei Comunelor din 
România, Viorica Dăncilă a declarat că este 
nevoie de politici coerente şi adaptate spaţiului 
comun european şi că trebuie găsite împreună.

„Avem nevoie de politici unitare coerente, 
adaptate spaţiului comun european şi pentru 
aceasta trebuie să găsim împreună soluţiile 
necesare pentru dezvoltarea comunităţilor pe 
care cu onoare le reprezentaţi. Anul trecut am 
participat în premieră la acest eveniment şi am 
prezentat principalele obiective pe care atât eu, 
cât şi Guvernul pe care îl conduc dorim să le 
îndeplinim cu privire la susţinerea autorităţilor 
locale, în special cele din mediul rural şi astfel 
permiteţi-mi să vă prezint o scurtă informare cu 
privire la realizările noastre din anul 2018. 
Succesul programului PNDL 1, introdus de 
ministrul Dezvoltării din acea vreme, domnul 
preşedinte Liviu Dragnea, mi-a dat certitudinea 
ca acesta trebuie continuat. Astăzi avem 
PNDL, programul de care depind şansele de 
dezvoltare a multor comunităţi. Cu ajutorul 
acestor programe am scos ţara din noroaie, ca 
să mă exprim mai plastic”, a spus Viorica 
Dăncilă.

Ea a precizat că peste 70 la sută din 
finanţarea din PNDL 1 şi din PNDL 2 a fost 
direcţionată către comune.

„Aşa cum ştiţi, peste 70% din finanţarea atât 
din PNDL 1, cât şi din PNDL 2 a fost direcţionată 
către comune, demonstrând astfel că 
modernizarea satului românesc nu mai e doar 
la nivel declarativ, ci avem proiecte concrete 

puse în practică. Astfel din 12.681 obiective de 
investiţii, în mediul rural sunt finanţate 10.387 în 
valoare de 34,25 miliarde lei. Printre investiţiile 
în mediul rural avem 2.689 sisteme de 
alimentare cu apă şi canalizare, 1.776 unităţi de 
învăţământ, din care 880 de creşe şi grădiniţe şi 
3.948 drumuri, poduri şi podeţ”, a explicat 
premierul.

Viorica Dăncilă a fost prezentă, luni, la 
întrunirea Asociaţiei Comunelor din România.

Liberalii vor depune o lege 
pentru desființarea secției 
speciale de investigare a 
magistraților! Liderii PNL 
spun că secția este de fapt 
un instrument politic al 
PSD menit să-i pună la 
punct pe procurorii care 
au investigat în ultimii ani 
cazurile de mare corupție. 

„Tot ce înseamnă abuz 
al judecătorilor trebuie sa 
f i e  a n c h e t a t  d e  
o r g a n i s m e l e  c u  r o l  
constituțional(...) Tudorel 
Toader a acționat ca un 
luptător împotriva intereselor 
Romaniei.Din nefericire, 

a c e a s t ă  o b s e s i e  
bolnăvicioasă pe care a 
împrumutat-o de la şeful PSD, 

Liviu Dragnea, de a carota şi 
de a asmuţ i  inst i tuţ i i le  

împotriva fostului procuror şef 
DNA, Laura Codruţa Kovesi, 
tot acest comportament s-a 

transformat într-un factor 
de agresiune vizibilă 
împotriva României, a 
f ă c u t  u n  r ă u  u r i a ş  
României, nu unui om, nu 
doar unei instituţii", a spus 
RalucaTurcan

Liderul deputaţi lor 
liberali, Raluca Turcan, a 
mai anunțat că în această 
săp tămână  PNL va  
d e p u n e  l a  C a m e r a  
Deputaţilor o moţiune 

simplă împotriva ministrului 
Justiţiei, Tudorel Toader.

PSD, propunere șoc pentru Ministerul 
Transporturilor

Viorica Dăncilă se laudă că a scos
 ţara din noroaie

PNL, proiect de lege penstru desființarea secției
 speciale de investigare a magistraților



(urmare  din  pagina  1)
De 7 luni de zile a trebuit să 

ne lămurim cine repartizează 
locuinţele. A fost complicată 
treabă. Se punea problema să 
l e  a d m i n i s t r e z e  d i r e c t  
Ministerul Sănătăţii, dar 
n e a v â n d  o  s t r u c t u r ă  
specializată au ajuns în 
administrarea noastră. Sper 
să vă bucuraţi de aceste 
locuinţe şi să rămâneţi în 
Alexandria pentru că oraşul, 
dar şi judeţul are nevoie de 
serviciile dumneavostră”, a 
declarat primarul Alexandriei, 

Victor Drăguşin cu ocazia 
înmânări i  chei lor de la 
locuinţe.

Construcţia blocul în care 
s-au amenajat locuinţe pentru 
medici şi poliţişti a fost 
începută în anii 1990. Blocul a 
fost multă vreme o ruină fiind 
transferat de mai multe ori 
între Ministerul Afacerilor 
Interne şi Primăria Alexandria. 
În cele din urmă, după trei ani 
d e  p r o c e s e ,  P r i m ă r i a  
Alexandria a preluat edificiul 
pe care l-a transferat la ANL 
pentru construirea de locuinţe.

În ultimii 4 ani, Guvernul a 
construit în Alexandria prin 
ANL 90 de apartamente și 
garsoniere pentru tineri și se 
afla în procedură de licitație 
alte 70 de apartamente și 
garsoniere (Zona Han - 
Pepinieră). Și profesorii din 
Alexandria au motive de 
bucurie. Primarul Alexandriei, 
Victor Drăgușin a solicitat ANL 
construirea unui bloc cu 20 de 
apartamente și garsoniere 
pentru profesori, în zona fostei 
Gradini de Vară.

C.D.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Programul „Prima Casă” are prevăzut un plafon de două 
miliarde de lei pentru acest an şi el va continua, însă până la 
sfârșitul lunii februarie vom avea o formă modificată, pentru 
a-l face mai social, a declarat ministrul Finanţelor, Eugen 
Teodorovici, citat de Agerpres.

„Am prins ca plafon cam două miliarde de lei în acest an 
pentru programul 'Prima Casă', deci el va continua, numai că 
am spus că discuţiile acestea pe care le-am avut cu cei de la 
Banca Centrală au fost pentru a-l face mai social, mai 
îndreptat către zona socială. Probabil că până la final de 
februarie vom avea forma propusă a fi modificată, dar nu se 
schimbă aspecte esenţiale. Nu. Finanţarea există, a fost 
bugetat, programul continuă. Până nu îl modificăm, va 
continua în aceeaşi parametri. Până la final de februarie o să 
ieşim, cred, cu o Hotărâre de Guvern”, a spus, duminică 
seara, la Antena 3, Eugen Teodorovici.

Întrebat care vor fi modificările aduse acestui program, 
şeful de la Finanţe a subliniat că acestea vor viza aspecte 
legate de suprafaţa casei sau de veniturile celor care vor să îl 
acceseze.

Mă refer la suprafaţa casei, la persoanele cu venituri mai 
mici. Este un program social la urma urmei. Nu îţi iei casă de 
500 de metri pătraţi, prima casă, îţi iei o casă pentru familie 
atât cât poţi...", a adăugat Teodorovici.

Potrivit datelor MFP, de la lansarea programului „Prima 
Casă” în anul 2009 până la sfârșitul lunii octombrie 2018, au 
fost acordate 264.578 garanţii şi promisiuni de garantare în 
valoare totală de 23,40 miliarde lei. De la începutul anului 
2018 şi până la sfârșitul lunii octombrie 2018, numărul 
garanţiilor acordate era de 17.915, iar valoarea totală a 
acestora de 1,7 miliarde lei. De asemenea, au fost 
înregistrate şi 6.494 promisiuni de garantare.

Garsoniere și apartamente pentru medicii 
din Alexandria

Peste 60 de firme, cu datorii imense 
către Primăria Zimnicea

(urmare  din  pagina  1)
Între firmele cu cele mai mai mari datorii la 

bugetul local al oraşului Zimnicea se numără 
SC Zimtub SA (fosta fabrică de ţevi sudate) – 
8.658.829 lei, respectiv 86,58 miliarde de lei 
vechi, SC Interagro SRL, cu suma de 
4.499.097 lei (aproape 45 de miliarde de lei 
vechi), SC Bio Fuel Energy SRL – 2.154.409 lei, 
SC Intervit SRL – 1.884.827 lei, Interagro SA – 
1.408.241 lei. În topul marilor datornici către 
Primăria oraşului Zimnicea urmează SC 

Galaxy Tabacco SA cu suma de 993.406 lei, 
Cooperativa Agricolă Dropia Best – 922.149 lei, 
Intergaz Est SRL – 208.124 lei, Interagro 
Lactate SA – 146.837 lei, SC Interagro Turism 
SRL – 170.245 lei.  

Datorii către bugetul local sub formă de taxe 
şi impozite locale au şi unele asociaţii şi instituţii 
locale, dintre acestea ieşind în evidenţă Casa 
de Cultură a Sindicatelor Zimnicea, cu suma de 
470.964 lei.

George ZAVERA   

Staţiunea de Cercetare 
D e z v o l t a r e  A g r i c o l ă  
Teleorman, cu sediul în 
comuna Drăgăneşti Vlaşca, 
organizează concursuri de 
recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 
şapte funcţii contractuale de 
execuţie vacante. E vorba de 
două posturi de asistent 
cercetare ştiinţifică, un post 
expert achiziţii publice, un post 
de contabil, un post de 
consilier juridic, un post de 
auditor şi un post de secretară-
asistent. Angajările se vor face 
pe perioadă nedeterminată. 

Pen t ru  însc r ie rea  la  
concurs în vederea ocupării 
unor  as t fe l  de  pos tu r i  
candidaţii trebuie să fie 
avsolvenţi de studii superioare 
de specialitate cu diplomă de 
licenţă şi să îndeplinească 
anumite condiţii referitoare la 
vechimea în muncă. 

Pentru posturile de expert 
achiziţii publice, consilier 
juridic şi auditor concursul, 
constând în probă scrisă şi 

interviu, va avea loc în data de 
5 martie 2019, iar concursul 
pentru posturile de asistent 
cercetare ştiinţifică, contabil şi 
secretară-asistent în data de 6 
martie 2019. 

Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul 
SCDA Teleorman.  

Detalii privind condiţiile 
specifice şi bibliografia de 

concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială a 
SCDA Teleorman, precum şi 
site-ul Posturi Gov Teleorman. 
Relaţii suplimentare pot fi 
obţine la sediul Staţiunii de 
Cercetare Dezvoltare Agricolă 
Teleorman, cu sediul în 
localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, 
telefon 0763.629.882. 

George ZAVERA

Românii plătesc printre cele mai mari 
dobânzi şi rate din Europa. Cu toate că avem, 
culmea, printre cele mai mici salarii, alături de 
bulgari, băncile ne împrumută mai scump pe 
noi faţă de cehi, austrieci sau unguri. Gina 
Vacariu a comparat care sunt costurile creditării 
la noi faţă de alte ţări.

În urmă cu jumătate de an, bulgarii au 
renunţat la Sofibor prin lege. Atunci băncile au 
găsit solutii: au înlocuit Sofibor cu dobânzile 
medii la depozite sau cu Euribor. Toate creditele 

au fost modificate după noile schimbări. Chiar 
şi aşa dobânzile sunt şi cu peste 2% faţă de cât 
avem noi.

În unele ţări dobânzile sunt mai mici si cu 3% 
fata de Romani. Chiar am ajuns să plătim mai 
mult şi decât austriecii sau ungurii pentru 
aceaşi credit. Specialiştii dau vina pe inflaţia din 
România, pe faptul că băncile îşi iau măsuri de 
precauţie şi din cauza că măsurile fiscal-
bugetare din România nu sunt predictibile şi se 
asta costul creditării este mai mare.

Angajări de personal la Staţiunea de Cercetare 
Dezvoltare Agricolă Teleorman

Românii plătesc printre cele mai mari 
dobânzi şi rate din Europa

M i n i s t r u l  
M u n c i i ,  
Marius Budăi, 
a  v o r b i t ,  
s â m b ă t ă  
seară, la un 
p o s t  T V ,  
d e s p r e  
procesul de 
recalculare a 
pensiilor.

„Se asteapta recalcularea celor cateva milioane de pensii, 
dupa ce legea va fi adoptată. Pe de cealalta parte, sunt 
recalcularile pe grupele de munca, acum, in acest moment au 
intrat deja dosarele in recalculare, ma refer la grupele de 
munca... In acest moment, am implementat softul 100%. Am 
facut si o parte din simulari. Am trecut la ultima etapa a 
simularilor pe toata tara, am avut judete pilot, am extins la 
national. Cat de curand trecem in oficial. Asigur pensionarii 
ca in cateva saptamani vom incepe sa emitem decizii. Sper, 
la final de martie pentru a nu crea asteptari foarte mari. Mai 
bine sa fie mai devreme decat sa spunem un termen pe care 
sa nu il putem respecta, dar clar sunt multumit, softul este 
implementat si activitatea continua", a spus Marius Budăi.

Recalcularea pensiilor actuale, stabilirea studiilor de 
masterat şi doctorat ca vechime în muncă, reducerea vârstei 
de pensionare pentru mamele care au născut trei copii şi 
stabilirea unui singur tip de pensie anticipate sunt doar 
câteva prevederi deosebit de importante incluse în proiectul 
de lege privind sistemul public de pensii, scrie stiripesurse.ro.

Actul normativ, care a fost adoptat anul trecut de 
Parlament, se va afla în atenţia Curţii Constituţionale. CCR 
trebuie să decidă pe 27 februarie ce se întâmplă cu proiectul 
de lege amintit, ale cărui prevederi se vor aplica din 
septembrie 2021.

Ministrul
 finanțelor anunță modificarea 

programului Prima Casă

Pensiile vor fi recalculate! 
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Marinela Tanasa este 
asistent medical la Serviciul de 
A m b u l a n ț ă  J u d e ț e a n  
Teleorman. Locuiește în orașul 

Zimnicea. A început să scrie de 
la 14 ani, debutând publicistic 
î n  R e v i s t a  d e  C u l t u r ă  
„Eminesciana” în anul 2017. A 
publicat poezii și în Ziarul Mara. 
Este inclusă în Antologia 
l i t e r a r ă  a  R e v i s t e i  

„Eminesciana”- Adjud, Armonii 
Culturale, 2018.

De-a lungul carierei sale ca 
asistent medical, Marinela 

Tanasa a salvat zeci de vieți. 
Acum, prin această carte de 
debut, intitulată sugestiv 
„Suflet verde”,  autoarea vine 
să ne aline și să ne trateze 
sufletele de întunecimea 
cotidianului în care înnotăm 

zilnic, uitând de frumos, uitând 
de senin, de iubire și de Lumina 
din noi: „Ești parte din mine,/ un 
fel de arteră-/ Cum să spun că/ 
mi-e dor de tine?/ Uneori îmi 
zvâcnești în/ tâmple și mă 
doare./ N-am leac pentru/  
boala asta./ Am încercat să/ 
studiez din zeii păgâni/ și din 
filmele cu/ tămăduitori./ Am 
încercat să-ți/ dau un nume de 
boală:/ Hmmm!/ Era prea 
banală…/ Și atunci mi-am 
inventat/ o boala fără leac./ Ca 
să nu-i dau iubirii/ logica 
banalității frivole”.(Un întreg), 
sau: „Acolo unde/ mi-a început 
viața/ Erați voi, dragi mei,/ 
acum albiți de timp…/ Acolo 
unde mi-am/ călătorit-o, am 
fost eu,/ Acolo unde mi se va 
opri,/ O să-mi fiți voi,/ pruncii 
mei/ înaripați…/ Mereu copil 
eu,/ Cât îmi vor fi ai mei./ Mereu 
copii voi/ Cât voi fi eu./ Printre 
toate vom fi/ Veseli,/ Triști,/ 
Năpăstuiți/ Sau curajoși./ 
P e s t e  t o a t e /  O  s ă  f i e  
destinul”… (Binecuvântare).

Felicitări autoarei și mult 
succes pe noul drum literar!

Mihail Tănase

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

După dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca 

domnitor, la 5 ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 

1859 în Ţara Românească, locuitorii orașului 

Alexandria au trimis acestuia o scrisoare de felicitare, 

datată la 9 februarie 1859.

Conținutul scrisorii de acum 160 de ani este 

următorul:

„Prea înălţate Doamne!

Ziua de 24 ianuarie este una din cele mai solemne ce 

au avut România în cariera sa de doi secoli aproape, căci 

prin Măria Voastră ne dete Unirea ce era dorinţa 

universală a moldo-vlahilor, generaţiile viitoare vor 

mărturisi aceasta şi va vibra peste secoli mărirea ei. 

Astăzi o nouă eră schimbă soarta Românii şi inimile 

fiecăruia, pline de bucurie şi entuziasm, ţintea până la 

viitoare fericire al cărui simbol sunteţi Măria Voastră. 

Abia intraţi în calea regenerării şi totul înfăţişează o 

schimbare, totul salută şi promite un viitor fericit.

Obştescul oraş Alexandria din districtul 

Teleorman, organizat abia de 24 de ani şi condus de 

fondatorii săi pe baza privilegiului ce-i este dat, 

înfăţişează şi se poate compara cu oraşele ce numără 

mai mulţi secoli, pacificii căruia locuitori, toţi de clasă 

comersantă, în entuziasmul lor pe lângă membrul ce s-a 

numit, au format şi o osebită deputăţie pe subsemnaţii 

deputaţi ca să înfăţişeze Măriei Voastre omagiul şi 

devotamentul lor, care venim a saluta buna venire a 

Măriei Voastre în capitala României ce astăzi e patria 

noastră. Şi drept simţitoarele dovezi de devotament 

că urăm cu toţii deplină fericire şi putere spre a putea 

conrăspunde grelii şi marii misiuni la care sunteţi 

chemaţi a îndeplini. Dumnezeu a binecuvântat Unirea 

românilor şi binecuvântarea sa ne va conduce prin 

mărirea voastră pe calea prin care să ajungem la 

prosperitatea acestor frumoase ţări. Să trăiţă, Măria 

Voastră, întru mulţi fericiţi ani, trăiască Unirea moldo-

românilor!

9 februarie 1859”

Acest document, aflat în colecția Muzeului 

Județean Teleorman, a fost prezentat vizitatorilor în 

cadrul proiectului expozițional „Exponatul Lunii”, în 

luna februarie 2015. Primele 100 de exponate, din 

perioada martie 2008-martie 2017 au fost reunite 

într-un volum.

Cornelia RĂDULESCU

În 4 martie încep înscrierile 
în clasa pregătitoare

Debut editorial:

Marinela Tanasa – Suflet verde, poezii
Muzeul Județean Teleorman:

Scrisoarea locuitorilor 
Alexandriei adresată 

domnitorului Al.I. Cuza

Înscrierile în clasa pregătitoare în anul școlar 
2019-2020 încep în data de 4 martie 2019, în 
prezent, Ministerul Educației pregătind 
metodologia și calendarul înscrierii în 
învățământul primar în anul școlar viitor. 

În cursul săptămânii trecute, în Comisia de 
Dialog Social a fost discutat proiectul cu privire 
la înscrierea în învățământul primar în anul 
școlar 2019-2020. Potrivit acestuia, prima etapă 
a înscrierilor în clasa pregătitoare începe în data 
de 4 martie 2019. 

În clasa zero sunt înscriși copiii care 
împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 
august 2019, inclusiv.

Conform calendarulu i  înscr ier i i  în  
învățământul primar în anul școlar viitor, peste 
aproximativ o săptămână, luni, 25 februarie, 
inspectoratele școlare județene, inclusiv școlile, 
trebuie să afișeze planul de școlarizare și 
numărul de clase pregătitoare alocate.

”Ziua porților deschise” va fi organizată în 
fiecare școală, între 26 februarie-9 martie 2019. 
Cu această ocazie, părinții, copiii și alte 
persoane interesate pot vizita spațiile dedicate 
activităților claselor pregătitoare și pot purta 
discuții cu personalul unității de învățământ 
implicat în această activitate.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în 
intervalul 1 septembrie - 31 decembrie 2019, 
inclusiv, vor fi evaluați psihosomatic în perioada 
25 februarie-22 martie 2019.

Începând cu 4 martie și până pe 22 martie, 
părinții trebuie să completeze, online sau la 
unitatea de învățământ la care se dorește 
înscrierea copiilor, cererile-tip de înscriere. 
Acestea vor fi validate la unitatea de învățământ 
la care se solicită înscrierea copiilor, zilnic, între 
orele 08:00-18:00, de luni până vineri.

Cererile tip de înscriere vor fi procesate de 
către Comisia națională, în data de 25 martie 
2019. Totodată, în aceeași zi se va face 
repartizarea copiilor ai căror părinți au solicitat 
acest lucru.

Între 26-27 martie 2019, fiecare școală 
procesează cererile părinților care solicită 

înscrierea la o altă unitate de învățământ decât 
școala de circumscripție, pe locurile rămase 
libere, iar în data de 28 martie Comisia națională 
procesează cererile-tip de înscriere și 
repartizarea la școala de circumscripție a 
copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o 
altă unitate de învățământ decât școala de 
circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de 
locuri și care au exprimat în această fază 
opțiunea pentru înscrierea în școala de 
circumscripție.

Situația înscrierilor în cadrul acestei prime 
etape va fi publicată în data de 29 martie, la 
unități le de învățământ și pe site-ul 
inspectoratului școlar. Vor fi afișate numărul de 
locuri rămase libere și al copiilor neînscriși după 
prima etapă.

În 1 aprilie 2019 începe a doua etapă de 
înscriere în clasa pregătitoare

Din 1 aprilie 2019 începe a doua etapă a 
înscrierii în învățământul primar în anul școlar 
2019-2020. În această zi, școlile trebuie să 
afișeze procedura specifică de repartizare a 
copiilor pe locurile disponibile, elaborată de 
inspectoratul școlar.

Cererile-tip de înscriere vor fi completate de 
părinți între 2-8 aprilie 2019 și vor fi depuse la 
secretariatul unității de învățământ aflate pe 
prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate 
pentru etapa a doua, de către părinții copiilor 
care nu au fost cuprinși în nicio unitate de 
învățământ în etapa anterioară sau care nu au 
participat la prima etapă.

Cererile tip de înscriere depuse vor fi 
procesate la nivelul unităților de învățământ, 
între 8-10 aprilie 2019. Două zile mai târziu, pe 
11 aprilie, vor fi afișate, la fiecare unitate de 
învățământ, listele finale ale copiilor înscriși în 
clasa pregătitoare.

Între 12 aprilie – 19 aprilie 2019 vor fi 
central izate și  soluţ ionate,  de către 
inspectoratul școlar, cererile părinților copiilor 
care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de 
învățământ.

M. MEILĂ
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Guvernul Norvegiei doreşte ca până în 2020 să finalizeze 
un proiect care va revoluţiona infrastructura. Valoarea acestuia 
se ridică la 40 miliarde de dolari, conform CNN.

Coasta norvegiană din vestul ţării are peste o mie de 
fiorduri, fiind populată de mai mult de o treime din cei 5.3 
milioane de locuitori ai ţării. Durează 21 de ore pentru a 
traversa peste o mie de kilometri de la oraşul sudic 
Kristiansand până în nord, la Trondheim. Totodată, această 
călătorie necesită şapte traversări cu feribotul, scrie Mediafax.

Proiectul revoluţionar al Norvegiei include poduri, dar şi cel 
mai adânc şi lung tunel din lume. Tunelul va fi construit prin 
fundaţia de stâncă, în subsolul marin şi se va afla la o adâncime 
de 392 metri, cu o lungime de 27 kilometri.

Dar cel mai ambiţios element al proiectului este dezvoltarea 
unor tuneluri plutitoare, construite la o adâncime de 30 de metri 
sub apă. Dacă planul va avea succes, Norvegia ar putea ieşi 
învingătoare în această cursă globală, împotriva altor ţări 
precum China, Coreea de Sud şi Italia, care dezvoltă şi ele 
proiecte asemănătoare.

Administraţia de Drumuri Publice din Norvegia (NPRA), 
instituţia de stat responsabilă cu acest proiect, speră finalizeze 
construcţia până în 2020.

Un barbat statea pe veranda cu sotia sa. La un moment 

dat, spune:

- Te iubesc!

Sotia raspunde:

- Vorbesti tu, sau berea din tine?

Barbatul:

- Eu vorbesc… cu berea.

***

- Mamă, m-a bătut tata de două ori azi, nu'ş ce naiba a 

avut.

- Păi de ce?

- Prima oară cînd i-am arătat carnetul de note şi a doua 

oară cînd i-am spus că e al lui de cînd era elev.

Pastila de râs

O cercetare a experţilor de 
la Pew Research Center a 
inclus analiza unor date de 
chestionar care provin din 
câteva zeci de ţări, în care se 
compară stilurile de viaţă ale 
oamenilor religioşi şi ale celor 
non-religioşi. S-a constatat că 
cei care participă activ la 
serviciile religioase duc o viaţă 
mai fericită.

Per total, cercetătorii au 
găsit că persoanele religioase 
tind să fie mai fericite, deşi nu 
sunt neapărat mai sănătoase, 
scrie Daily Mail.

Astfel, deşi legătura dintre 
religie şi sănătate nu a fost 
clară, descoperirile indică 
faptul că fericirea mărturisită 
în chestionare este mai mare 
la cei religioşi.

S t u d i u l  a  î m p ă r ţ i t  

participarea religioasă în trei 
categorii: religioşii practicanţi 
(participarea regulată la 
activităţi religioase), religioşii 
nepracticanţi (frecventează 
rar serviciile religioase) şi cei 
nerel igioşi (care nu se 
identifică cu nicio religie).

Mai mult de o treime dintre 
religioşii practicanţi adulţi din 
SUA (36%) s-au descris ca 
f i i n d  „ f o a r t e  f e r i c i ţ i ” ,  
comparativ cu doar un sfert 
din celelalte două categorii.

Într-un alt exemplu, 45% 
dintre religioşii practicanţi din 
Australia s-au declarat foarte 
fericiţi, în timp ce doar 32% 
dintre cei nepracticanţi şi 33% 
dintre cei fără religie s-au 
declarat aşa.

„Nu există ţară în care 
datele să arate că practicanţii 

sunt semnificativ mai puţin 
fericiţi decât ceilalţi (deşi în 
multe ţări nu există mari 
diferenţe între rel igioşi i  
practicanţi şi restul)”, au 
afirmat cercetătorii.

De asemenea, oamenii 
religioşi tind să aibă un stil de 
viaţă mai sănătos, fumând şi 
consumând alcool mai puţin 
decât persoanele care se 
încadrează în celelalte două 
categorii. Dar nu înseamnă 
că, per total, au o sănătate mai 
bună. 

Descoperirile fac parte 
dintr-un volum din ce în ce mai 
mare de cercetări care 
sugerează că participarea 
religioasă are un efect pozitiv 
a s u p r a  c e l o r  c a r e  o  
desfăşoară.

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 
Telefon: 0762/660.254.

***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 

Alexandria). 0762/660.254
***

Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ-teritorială COMUNA BRAGADIRU din județul Teleorman anunță 

publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 6,  
începând cu data de 25.02.2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Bragadiru 
conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunţ prealabil

Comuna Bragadiru
Județul Teleorman

Un fenomen astronomic rar va avea loc diseară, fenomen 
care va putea fi vizibil și în România. 

Fenomenul rar se petrece după câteva sptămâni de la 
spectacolul astral de Super Luna Sângerie și se numește 
superluna.  Acest fenomen se produce datorită suprapunerii 
fazei de Luna nouă la perigeul traiectoriei lunii.

Spec ia l i ș t i i  anun ță  că  vom avea  pa r te  de  
schimbări/perturbări ale plăcilor tectonice ce ne pot aduce 
insomnii, agitație și stare pronunțată de apatie.

În acest context, vom avea maxim de luminozitate a Lunii, 
mai mare cu aproximativ 12%, strălucind cu 16% mai mult.

Norvegienii vor construi o 
autostradă subacvatică

Fenomen astronomic rar,
 vizibil în România

Dacă îţi place atunci când un muzician te 
surprinde cu un acord perfect, nu eşti singurul. 
Un nou studiu arată că sunetele neaşteptate 
dintr-un cântec activează centrul recompensei 
din creier. Descoperirea duce la o mai bună 
înţelegere asupra muzicii pe care o ascultăm.

Cercetătorii conduşi de Ben Gold, 
doctorand la Montreal Neurological Institute 
and Hospital din 
cad ru l  McGi l l  
University, au pus 
20 de voluntari la 
un experiment. 
F i e c a r e  
participant a ales 
o culoare, apoi o 
direcţie. Fiecare 
alegere a venit cu 
o  a n u m i t ă  
probabilitate de 
un acord muzical 
plăcut sau un 
acord neplăcut. Cu timpul, participanţii au 
învăţat ce alegeri duc mai probabil la note 
muzicale plăcute sau neplăcute, scrie Medical 
Xpress.

Testul a fost făcut pentru a crea o aşteptare 
a satisfacţiei sau a lipsei de satisfacţie 
muzicale. Subiecţii au efectuat sarcinile în timp 

ce activitatea cerebrală era măsurată cu RMN-
ul.

Folosind un algoritm, cercetătorii au 
determinat că eroarea de prezicere pentru 
fiecare alegere - diferenţa dintre o recompensă 
aşteptată şi recompansa primită. Au comparat 
aceste date cu cele obţinute cu RMN-ul, găsind 
că erorile de predicţie se corelau cu activitatea 

d i n  n u c l e u s  
accumbens, o 
r e g i u n e  a  
creierului care se 
activează când 
individul ascultă 
muzică plăcută.

„ S t u d i u l  
a d a u g ă  
î n ţ e l e g e r i i  
noastre cu privire 
la modul în care 
stimulii abstracţi 
precum muzica 

activează centrii plăcerii din creierele noastre”, 
a precizat Gold. „Rezultatele demonstrează că 
evenimentele muzicale pot obţine erori de 
prezicere precum cele observate pentru 
recompense concrete precum mâncare sau 
bani, iar aceste semnale susţin învăţatul”, a 
adăugat cercetătorul.

Conform unui nou studiu, persoanele 
religioase sunt mai fericite 

Efectul neaşteptat al muzicii asupra noastră



1473: S-a născut 
Nicolaus Copernicus, 
astronom polonez (d. 
1543).
1660: S-a născut 

Friedrich Hoffmann, 
fizician şi chimist 
german (d. 1742).
1743: S-a născut 

L u i g i  B o c c h e r i n i ,  
compozitor italian (d. 
1805).
1876: S-a născut 

Constantin Brâncuşi, 
sculptor, membru post-
mortem al Academiei 
Române (d. 1957).
1897: A murit Karl 

W e i e r s t r a s s ,  
matematician german 
(n. 1815).
1916: A murit Ernst Mach, fizician şi filozof austriac (n. 

1838).
1936: S-a născut Marin Sorescu, poet, dramaturg şi 

eseist, ministru al Culturii (1995), membru al Academiei 
Române (d. 1997).
1986: URSS lansează primul element al Staţiei Spaţiale 

Mir, misiune încheiată la 23 martie 2001.
1990: S-a înfiinţat Uniunea Teatrală din România 

(UNITER).
2013: A murit Robert Coleman Richardson, fizician 

american, laureat Nobel (n. 1937).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Perfect imperfect 12:30 Tribuna 
partidelor parlamentare 13:00 
Aici, acum 14:00 Telejurnal 15:00 
Calea, adevărul, viaţa 16:00 
Maghiara de pe unu 17:00 
Telejurnal 17:05 Întrebări şi 
răspunderi 18:00 Unirile romanilor 
19:00 Pulsul zilei 20:00 Telejurnal 
21:00 România 9 22:10 O vacanță 
de vis 00:00 Telejurnal 00:35 
Unirile romanilor

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 19 Februarie

Aveti reusite pe 
plan profesional, dar 
cu pretul unor ore de 
munca suplimentare. 
Atentie la un coleg de 
serviciu! Invidios pe 
succesul dv, incearca 
sa va atraga intr-o 
cearta. 

S-ar putea sa aveti 
discutii dure cu o 
femeie, din cauza 
u n o r  p r o b l e m e  
financiare. In partea a 
doua a zilei sunteti 
predispus la probleme 
de sanatate sau chiar 
la accidente. 

Daca plecati intr-o 
calatorie, fiti prudent 
si nu va grabiti! Evitati 
intalnirile de afaceri, 
pentru ca nu dispuneti 
d e  p u t e r e  d e  
convingere. Nu va 
neglijati partenerul de 
viata!

Dimineata, un grup 
de prieteni va invita 
i n t r - o  e x c u r s i e .  
Partenerul de viata 
e s t e  n e m u l t u m i t  
pentru ca sunteti 
n e v o i t  s a  v a  
imprumutati, desi mai 
aveti si alte datorii.

Incepeti ziua agitat 
si nervos, fiindca 
aveti nevoie urgent 
de o suma de bani. 
Pastrati-va calmul! 
Sunteti predispus la 
p r o b l e m e  d e  
sanatate care pot 
capata forme grave. 

Incepeti sa resimtiti 
oboseala acumulata. 
Daca veti continua sa 
munciti in acest ritm, o 
sa aveti probleme de 
s a n a t a t e .  D u p a -
amiaza va confruntati 
c u  o  p r o b l e m a  
financiara. 

Se pare ca va 
treziti indispus si 
sunteti irascibil toata 
dimineata. Nu este 
indicat sa va intalniti 
cu prietenii, chiar 
daca acestia insista. 
Profitati de timpul liber 
si odihniti-va!

In cursul diminetii 
p r i m i t i  o  v e s t e  
neplacuta. Suntet i  
nevoit sa plecati intr-o 
c a l a t o r i e  l u n g a ,  
impreuna cu partenerul 
de viata. Daca va 
deplasati cu masina, 
circulati cu atentie.

Astazi ar fi bine sa 
nu va asumati nici un 
r i s c .  S t a r e a  d e  
nervozitate pe care o 
resimtiti va poate 
a f e c t a  p e  t o a t e  
planurile. Va sfatuim 
sa nu va deplasati cu 
autoturismul. 

BERBEC

Aveti de rezolvat 
multe probleme pe 
care le tot amanati. 
Acordati prioritate 
p r o b l e m e l o r  
importante! Dupa 
amiaza, s-ar putea sa 
p r i m i t i  m u s a f i r i .  
Evitati speculatiile.

Va sfatuim sa 
evitati  calatori i le 
lung i  s i  v iz i te le  
prelungite. Ar fi bine 
sa va limitati la 
activitati de rutina si 
sa acordati mai mult 
timp odihnei. Nu luati 
nici o decizie astazi!

Primiti o veste 
neplacuta de la sef. S-
ar putea sa fie vorba 
despre o penalizare 
pentru intarzierea 
u n e i  l u c r a r i  
importante. Sfaturile 
unui coleg de serviciu 
va sunt utile.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile 
Pro Tv 14:00 Lecţii de viaţă 
15:00 La Maruţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Las 
fierbinți 21:30 Ferma 23:30 
Ştirile Pro Tv 00:00 Titanic 
03:15 Vorbeşte lumea 05:00 Ce 
spun românii 06:00 Ştirile Pro 
Tv

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 11:00 
Prieteni i  de la 11 13:00 
Observator 14:00 Guess My Age 
– Ghicește vârsta 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator 20:00 Asia 
Express 23:00 Xtra Night Show 
01:00 Charlie St. Cloud 03:00 
Acces direct 05:00 Guess My 
Age – Ghicește vârsta

08:15 Pastila de râs 09:15 
1001 de nopți 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
14:30 Teo Show 17:00 
Puterea dragostei 19:00 Știrile 
Kanal D 20:00 Exatlon 23:15 
FanArena 00:30 Știrile Kanal 
D 01:45 Puterea dragostei 
04:15 În căutarea adevărului

07:20 Trăsniți 08:00 Elisa 
10:00 Mama mea gătește mai 
bine 11:30 Secrete de stil 
14:00 Benny Hill Show 15:05 
Focus 16:00 Elisa 17:10 
Trăsniți 18:00 Focus 18 19:30 
Mama mea gătește mai bine 
20:30 Capcana timpului 
22:30 Starea naţiei 23:30 
Trăsniți 00:30 Focus din inima 
României

07:30 Blizzard 09:30 La 
bloc 12:00 Melanie, cea 
urâtă 14:00 Mirajul dansului 
2 16:00 Vânător i i  de 
fantome II 18:15 La bloc 
20:30 Proscrisul 22:45 
Misiune pe MS One 00:45 
Proscrisul 02:30 Misiune pe 
MS One 04:00 La bloc 05:45 
La Maruţă

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 12:00 Știrile 
B1 13:00 Talk B1 15:00 
Știrile B1 16:00 Se întâmplă 
acum 18:00 Buna, România! 
20:00 Știrile B1 21:00 Dosar 
de politician 23:00 Lumea lui 
Banciu 00:00 Un pont pe zi 
00:35 Seara milionarilor

07:10 Un bărbat multiplicat 
09:00 Orbirea 10:40 John 
Car te r  12 :45  M inc iun i  
adevărate 15:05 Mă dau în 
vânt după cumpărături 16:45 
Max Payne 18:25 Totul 
d e s p r e  b ă i e ț i  2 0 : 0 0  
Experimentul 20:45 Romeo și 
Julieta 22:40 Prestigiul 00:45 
Casa conspirativă 02:35 Banii

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de 
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la tine 
acasă.  Decupează ta lonul  de abonament d in z iar,  achi tă în contul  
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma aferentă 
lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia chitanţei de plată pe 
adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. L4 sau pe fax. 
0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna următoare ziarul MARA 
vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 

19 Februarie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Monica MEILĂ, 
Cornelia RĂDULESCU,  Gheorghe PIETREANU, 

Ioan DUMITRESCU, Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon director executiv: 0763.801.083

Telefon: 0347.804.448
E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2018 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Simona Halep a anunțat ieri încheierea 
colaborării cu antrenorul Thierry van Cleemput, 
lucru confirmat și de belgian în presa din țara 
natală. Sportiva noastră a declarat că este 
fericită cu actuala echipă care îi este alături.

Halep a dezvăluit și ce decizie radicală a luat 
după despărțirea de Van Cleemput: nu își va 
angaja alt antrenor.

"Pot spune că nu caut antrenor în acest 
moment. Am echipa mea, am partener de 
antrenament cu mine, totul e ok. Mă simt bine 
așa cum sunt și nu mă voi grăbi. Știu că la 
începutul anului am spus că nu îmi voi lua 
antrenor, dar după aceea m-am răzgândit, 
pentru că am simțit că am nevoie.

Cu toate astea, acum simt că am nevoie de 
acea libertate. Vreau să joc și să pun în aplicare 
tot ce am învățat de la Darren în toți acești ani. 
Mă simt mult mai relaxată, mult mai calmă. 
Prioritățile mele s-au schimbat puțin. Sunt mult 
mai responsabilă în ceea ce mă privește și 

încercă să îmi rezolv singură problemele, atât 
pe teren, cât și în afara lui.", a declarat Simona 
Halep, conform Sky Sports.

Simona Halep: "Simt că pot să progresez 
așa!"

Sportiva noastră a întărit, ulterior, faptul că 
nu dorește să apeleze la serviciile vreunui 
antrenor, pentru că simte că poate să 
progreseze și singură.

"Nu m-am gândit că voi intra în panică, dacă 
nu am antrenor. Am fost doar puțin îngrijorată, 
pentru că nu am mai experimentat așa ceva în 
ultimii 4 ani, când mereu aveam pe cineva în 
spate, care să mă urmărească pas cu pas. 
Acum, mă simt puțin singură.

Dar asta e și un lucru bun. Văd lucrurile dintr-
o perspectivă pozitivă și simt că pot să 
progresez dacă rămân așa. Sunt foarte fericită 
cu felul în care joc, cum mă simt pe teren, cu cât 
de fericită sunt și în afara terenului, sunt 
relaxată.

Fac totul de plăcere și nu mai există nicio 
presiune. Este chiar foarte bine. Nu mai simt 
nicio greutate pe umerii mei acum", a mai spus 
Simona Halep.

Simona Halep a ajuns ieri la Dubai, unde va 
evolua la turneul transmis în direct de Digi 
Sport. Sportiva noastră e cap de serie numărul 
trei, la competiţie participând atât Naomi 
Osaka, cât şi Petra Kvitova.

Simona Halep, care a devenit de azi 
numărul doi mondial, o va întâlni în turul II de la 
Dubai pe Eugenie Bouchard.

SPORT

Gruparea din Ștefan cel Mare a ratat play-off-ul pentru al 
doilea an la rând. Instalat pe banca lui Dinamo în etapa a 12-
a, Mircea Rednic a adus nu mai puțin de 14 jucători în 
încercarea de a construi o echipă care să prindă play-off-ul 
pe ultima sută de metri. Chiar dacă nu a izbutit acest lucru, 
Rednic încă nu a încheiat campania de achiziții.

Înfrângerea din duelul cu FC Botoșani l-a convins pe 
Mircea Rednic că Dinamo mai are nevoie de un fundaș 
dreapta. Antrenorul bucureștenilor a dezvăluit în conferința 
de presă de la finalul meciului cu FC Botoșani că absența lui 
Sorescu din flancul drept a fost unul din motivele primei 
înfrângeri a câinilor în 2019.

"O să mai vină un singur jucător, pentru că ați văzut ce s-a 
întâmplat. Nu l-am avut pe Soresc, așa cum e el, ca fundaș 
dreapta, ne ajuta. Tot ne-am câcâit, tot am așteptat, dar nu a 
fost din vina noastră. Au fost doi jucători care erau în avion, 
dar când să pornească, nu mai avea avionul kerosen. Și n-a 
mai ajuns nimeni. Și așa, s-a dereglat totul. A trebuit să joace 
Nasser fundaș dreapta, el n-a mai jucat de mult. Jordan 
Mustoe n-a mai jucat titular de mult timp și asta s-a văzut. Aici, 
pe benzi, am avut de suferit" a precizat Mircea Rednic la 
conferința de presă de la finalul partidei Dinamo - FC 
Botoșani 1-2.

Simona Halep a urcat o poziţie faţă de săptămâna trecută 
şi se află pe locul al doilea în clasamentul mondial al 
jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, 
după finala jucată la Doha, acolo unde a fost învinsă de Elise 
Mertens în 3 seturi.

Halep se află la peste 1.400 de puncte de liderul Naomi 
Osaka, japoneza care a câştigat ultimele două turnee de 
Mare Şlem. Americanca Sloane Stephens ocupă locul al 
treilea, la 230 de puncte de româncă. În această săptămână, 
Simona Halep va evolua în turenul WTA de la Dubai, acolo 
unde va intra în competiție în turul al doilea, împotriva 
canadiencei Eugenie Bouchard.

România mai are doar trei jucătoare în top 100, celelalte 
două fiind Mihaela Buzărnescu, rămasă în continuare pe 
locul 29, şi Irina Begu, care a urcat trei poziţii şi se află pe 72.

La dublu, cinci românce sunt în prima sută, Mihaela 
Buzărnescu se menţine pe 27, Irina Begu, pe 35, Raluca 
Olaru a urcat două locuri şi e pe 40, Monica Niculescu a urcat 
patru trepte şi se află pe 47, iar Irina Bara a urcat un loc şi e pe 
61.

Dinamo a ratat play-off-ul, 
dar transferurile continuă. 
"O să mai vină un jucător"

OFICIAL: Simona Halep a 
urcat pe locul 2 în clasamentul

 WTA. 3 românce în Top 100

Gigi Becali e încântat de 
randamentul lui Florinel 
Coman şi e convins că va 
obţine o sumă importantă de 
transfer de pe urma fostului 
fotbalist al Viitorului.

"Eu sunt cu banii. 
Dacă sunt bani și se iau 
bani, e bine. Cea mai 
mare bucurie a mea e că 
toată lumea e încântată 
de Florinel Coman. E cel 
mai talentat dintre toți. 
Sunt încântat și bucuros 
că nu m-am înșelat când 
l-am luat pe Florinel 
Coman. Nu vreau să-l 
laud prea mult. I-am spus și lui. 
Faptul că acum joci mi se 
datorează și mie. Eu l-am 
forțat tot timpul. Poate din 
cauza asta poate să-mi 
reproșeze și Dică (n.r. fostul 

antrenor al FCSB-ului, Nicolae 
Dică). Acum, însă, mă felicit. 
Nu fumează, se antrenează. 
Asta înseamnă că vrei să faci 
fotbal", a declarat patronul 
FCSB-ului.

Florinel Coman a înscris 
ş a p t e  g o l u r i  î n  a c e s t  
campionat pentru FCSB

Becal i  e  conv ins  că 
atacantul în vârstă de 20 de 
ani se va transforma într-o 

maşină de goluri în 2019.
"Eu spun ce spuneau și 

s p e c i a l i ș t i i .  D a c ă  l a  
antrenament nu dai goluri, nu 
dai goluri nici la meci. Acum dă 
gol după gol. E golgheter la 

antrenament. E normal 
să dea și în meciuri 
acum. O să vedeți! El 
trebuie să dea 15 goluri, 
nu şapte", a mai spus 
Gigi Becali.

Florinel Coman a fost 
cumpărat de FCSB în 
2017, de la Viitorul, 
pentru două milioane de 
euro.

Coman are şapte goluri în 
23 de meciuri în acest 
campionat  pentru " roş-
albaştri", după ce în sezonul 
trecut din Liga 1 a înscris doar 
de trei ori.

Decizia radicală luată de Simona Halep, 
după despărțirea de Thierry van Cleemput

Florinel Coman, pariul lui Gigi Becali 
pentru ultima parte a sezonului din Liga 1:

 "Trebuie să dea 15 goluri"
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